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Základní údaje o nadačním fondu Charon
(dále jen „nadační fond“)
Nadační fond je zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Plzni, oddíl N, vložka 276
Název:

Nadační fond Charon

Sídlo:

Šťáhlavy, Šťáhlavice 63, PSČ 332 04

IČ:

05055156

Vznik:

10. 5. 2016

Zakladatel:

Ivo Hucl

Celková výše majetkového vkladu zakladatele při založení nadačního fondu:
250.000 Kč
Číslo účtu:

59021930/8030 (Raiffeisenbank im Stiftland eG)

Webové stránky: www.charon-fond.cz

Účel fondu
Nadační fond vznikl za účelem podpory lidí, kteří se ocitli souhrou okolností, vinou
těžké nemoci či selháním státní správy v nedůstojných existenčních podmínkách.
Základním posláním a účelem nadačního fondu je finanční podpora v rámci
základních životních potřeb (jídlo, léky, léčebné pomůcky, nájemné apod.). Dále
poradenství v oblasti sociálního práva, asistenční služby z řad dobrovolníků a
jejich koordinace, pořádání benefičních koncertů a akcí.
Nadační fond se věnuje především osobnostem nezávislé umělecké scény, které
svými životními postoji rozšiřovaly hranice svobodného prostoru a tím hájily i naše
individuální svobody.
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Členové statutárních orgánů nadačního fondu
Správní rada:

Michaela Landová (člen)
Diana Darolová (člen)
Tomáš Vtípil (člen)

Revizor:

Ivo Hucl

Podrobnější údaje týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a
způsobu poskytování nadačních příspěvků upravuje zakládací listina nadačního
fondu.
Zakládací listina nadačního fondu je k nahlédnutí v sídle nadačního fondu a na
webových stránkách www.charon-fond.cz

Shrnutí aktivit nadačního fondu
Hlavním impulsem pro založení Nadačního fondu Charon byla svízelná životní
situace našeho přítele Pavla Zajíčka, který nás v roce 2011 požádal o pomoc.
Do roku 2016 probíhaly aktivity na podporu komplikované Pavlovy situace
neformálně (například díky obětavosti lidí sdružených kolem facebookové
skupiny Help Pavel Z.). Potřeba dát této solidaritě jasný právně-administrativní
rámec vedla k založení Nadačního fondu Charon, který se již svými stanovami
stal platformou k poskytování pomoci i dalším potřebným.
Na podzim 2018 přešel Pavel z péče Domova Sv. Karla Boromejského do
Domova pro seniory na Chodově. V témže roce došlo na přání rodiny k útlumu
propagačních aktivit týkajících se Pavlovy osoby. Jelikož seniorský dům
v Chodově poskytuje PZ komplexní péči a dlouhodobě zajišťuje veškeré jeho
životní potřeby, nebylo účelné generovat další finanční pomoc. Nad rámec této
péče hradí Nadační fond Charon pouze pravidelné služby externí rehabilitační
pracovnice Jany Rytířové, která se PZ věnuje v oblasti sociální a terapeutické.
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Stejně jako v roce 2018 jsme i letos podpořili Domov Sv. Karla Boromejského
v Řepích. Příspěvek jsme na rok 2019 prodloužili originálnímu pražskému
harmonikáři a básníkovi Josefu Čečilovi, novináři a básníkovi Vítu Kremličkovi i
Karlu Slachovi, signatáři Charty 77, který působil jako režisér a kameraman.
Všechny klienty spojuje nízká výše příspěvků od státu, která nestačí na pokrytí
základních životních potřeb.
Dalšími obdarovanými v roce 2019 byli herec a malíř Radomil Uhlíř, Kateřina
Dudová, partnerka režiséra Jana Kačeny, a Anna Švehláková, přítelkyně
zesnulého básníka a nakladatele Jaroslava Erika Friče.
Pan Radomil Uhlíř se potýkal od roku 2010 s komplikovanou chorobou, které
v dubnu 2019 bohužel podlehl.
Kateřinu Dudovou jsme podpořili v péči o režiséra Jana Kačenu, který se po
nešťastné nehodě ocitl v kómatu.
Anně Švehlákové jsme přispěli na náklady spojené s pohřbem pana Jaroslava
Erika Friče.
Díky solidaritě dárců bylo možné v období od 1.1. 2019 do 31.12. 2019 zajistit
následující položky ve výši 186.193,Domov Sv. Karla Bojomejského v Řepích

20.000,-

Josef Čečil

30.000,-

Vít Kremlička

24.000,-

Karel Slach

58.043,-

Radomil Uhlíř

12.000,-

Anna Švehláková

12.000,-

Kateřina Dudová

20.000,-

Jana Rytířová

10.150,-

V souvislosti s epidemií virové choroby Covid-19 jsme v roce 2020 podpořili
Domov pro seniory v Praze na Chodově, Městkou charitu Plzeň – Domov pro
seniory Sv. Jiří v Plzni a Domov pro seniory Sv. Karla Boromejského v Praze
Řepích.
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Závěr
Závěrem bychom chtěli vyslovit upřímné poděkování všem příznivcům,
podporovatelům a dárcům za solidaritu a ochotu pomáhat. Díky Vám je možné
naplňovat poslání a důvod vzniku Nadačního fondu Charon. Pevně věříme, že i
nadále se nám bude dařit společně pomáhat lidem v těžkých životních situacích.
Děkujeme!
Za nadační fond Charon:
Michaela Landová (člen SR)
Diana Darolová (člen SR)
Tomáš Vtípil (člen SR)
a
Ivo Hucl (zakladatel)
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